Pla de Barris de Barcelona
Grup impulsor de la Zona Nord
Dia: 15/01/2020

Hora: 18:30 h

Lloc: Biblioteca Zona Nord
(C/ de Vallcivera, 3)

Assistents:
Entitats:
−
−
−
−
−
−
−

Personal tècnic:

AVV Torre Baró
Associació La
Indomable
Casal de Joves Zona
Nord
Club de Petanca
Ciutat Meridiana
Gent Gran de Torre
Baró
PES Cruïlla
Projecte CISE

−
−

−

Suso López, Cap del
projecte del Pla de
Barris de la Zona Nord
Mercè Garcia,
Directora de Serveis a
les Persones i Territori
del Districte de Nou
Barris
Marta González, Cap
de Departament de la
Zona Nord

Consellers/eres dels
grups polítics:
−

Antoni Pallarés,
Conseller de barri
de Ciutat Meridiana
i Torre Baró

Nombre total de persones assistents: 17
Ordre del dia:
-

Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de la Zona
Nord i previsió d’actuacions del 2020
Informacions sobre el Pla de Barris 2021-2024
Preguntes

Temes tractats i acords de la sessió:
Temes tractats:
- Comentaris i valoració del Pla de Barris 2016-2019.
- Informacions sobre la previsió d’actuacions pel 2020.
- Informacions sobre el Pla de Barris 2021-2024
Acta:
Suso López, Tècnic del Pla de Barris de la Zona Nord, presenta l’informe de seguiment de les
accions del Pla de Barris 2016-2019.
De les 73 accions que originalment es plantejaven en el Pla de Barris de la Zona Nord, 24 han
estat finalitzades i 36 estan en procés d’execució.
Les fitxes de les actuacions dels diferents àmbits, així com l’estat de les mateixes durant el
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2020, estan disponibles a la presentació, disponible al web de Foment de Ciutat i que s’adjunta
a aquesta acta.
Sobre el futur Pla de Barris 2021-2024, encara no s’han decidit els barris que seran subjecte
d’actuació. En unes setmanes hi haurà més informació al respecte. La voluntat és, en principi,
que els barris que ja tenen Pla hi continuïn. A més a més, a la Zona Nord hi havia un
compromís que, com a mínim, el Pla de Barris fos de doble mandat.
Drets socials
Es valora que hi ha casos a la Zona Nord de persones grans, d’avançada edat, que estan en
una situació de soledat a la seva llar. Això se suma al fet que estan aïllades per les barreres
arquitectòniques de la mateixa llar.
Suso López explica per què alguns dels blocs que s’havien adherit al programa de rehabilitació
de finques d’alta complexitat, concretament a carrer de Rasos de Peguera, 73-79. Indica que
no és possible executar la col·locació dels ascensors perquè no es disposa d’autorització per
fer ús de l’espai privat, que pertany a una altra comunitat, i que és necessari per a la
instal·lació de l’ascensor tal i com determina el Pla Especial. En canvi, s’executaran les
mesures contemplades per resoldre les patologies sortides a la ITE. El tècnic assenyala que el
tema dels ascensors no es descarta, que es continuarà treballant.
Educació
Una de les persones participants pregunta si les activitats extraescolars que conformen el
programa EducArtS són de pagament. L’equip tècnic respon que sí, que funcionen igual que la
resta d’extraescolars que s’ofereixen des dels centres educatius, però els ingressos els
gestionen les AFAs. Aquestes activitats extraescolars, a més a més, no se superposen amb
altres activitats extraescolars de la mateixa natura.
Es pregunta si el projecte Prometeus només s’aplica a l’institut Picasso. Suso López respon
que sí, perquè quan es va projectar el programa es va triar el centre que tenia els pitjors
resultats de continuïtat de l’alumnat a estudis superiors. A més a més, és l’únic centre de la
zona que té batxillerat.
Activitat econòmica
Suso López detalla els resultats provisionals del Programa de Barris d’Oficis i assenyala que
es farà un retorn quan es tinguin les dades definitives. Una de les persones participants
demana que el retorn sigui de tota la ciutat, no només de les persones de la Zona Nord.
Ecologia urbana
Sobre el Servei de transport a la demanda “ElMeuBus”, algunes de les persones participants
valoren que hauria de ser extensible a la resta de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana. A
més a més, assenyalen que en cap cas és una solució definitiva als problemes de mobilitat i
connectivitat que existeixen a la Zona Nord.
En general, les persones participants valoren negativament el procés que s’està produint en la
instal·lació de la coberta del Parc del Campillo, assenyalant que s’està endarrerint
excessivament i s’estan desbaratant recursos públics. Suso López explica que l’empresa que
va guanyar la licitació i va iniciar les anteriors obres va demanar rescindir el contracte a l’estiu i
el procés s’ha allargat en el temps. Pròximament es tornarà a licitar, augmentat lleugerament
el pressupost per motivar que les empreses es presentin al concurs públic. Es preveu que
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l’inici de les obres sigui l’abril del 2020 i que finalitzin en 6 mesos, fent una aturada per la Festa
Major de Torre Baró.
Sobre les obres de la zona esportiva de Ciutat Meridiana, es pregunta si es mantindrà el camí
a Collserola. L’equip tècnic respon que el camí que connecta amb Collserola estarà obert
durant totes les obres. El que restarà tancat durant la durada de la intervenció és la totalitat del
recinte de l’antic camp de futbol. El pressupost de licitació d’aquestes obres, que no s’ha
especificat a la sessió, s’indica a continuació: 2.441.959,36 €.
Una de les persones participants valora negativament l’increment del pressupost de les obres
dels vestidors del camp de futbol Ciutat Meridiana. Assenyala que s’ha de fer un seguiment
més exhaustiu de les obres que es liciten a empreses, per evitar aquestes situacions.
Altres
Una de les persones participants valora que els horaris de les OAC no són adequats perquè
tanquen en els períodes de vacances. Suso López assenyala que les OAC pertanyen a la
Direcció d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de Barcelona.
Dades de la sessió:
Aportacions en funció de la temàtica
Drets socials

Educació

Activitat econòmica

Ecologia urbana

Altres

7,1% 14,3%

21,4%
42,9%
14,3%

Gènere de les persones assistents
No binari

Homes

Dones

41,2%
58,8%
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Aportacions per temes en funció del gènere

2
No binari
Dones
2
1
1

Homes

4
1

1

Drets socials Educació

1
Activitat
econòmica

1
Ecologia
urbana

Altres
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